
16.04.2020 – 17.04.2020 

Klasa 2bu.u.  Bartek  

funkcjonowanie osobiste i społeczne   

Poćwicz segregowanie .Wykorzystaj makaron różnego kształtu i posegregujcie do woreczków. Jeśli 

będzie to możliwe zrób zdjęcie efektu swojej pracy. 

Pamiętaj o przepisaniu każdego dnia do zeszytu dwóch zdań z wybranej książki. 

Pamiętaj utrwalać z pomocą dorosłego nazwy dni tygodni i pór roku. Każdego dnia zanotuj w zeszycie 

datę i narysuj co ciekawego robiłeś. 

 zajęcia rozwijające kreatywność  

Uczyliśmy się w szkole korzystać z programu Paint. Wykorzystaj go do narysowania takich figur 

geometrycznych jak : kwadrat , trójką i koło. Powierzchnię figur wypełnij wybranym przez siebie 

kolorem. Jeśli będzie to możliwe wydrukuj swoją pracę. 

Poćwicz obrysowywanie koła i wycinanie. Na kartach papieru obrysuj mały talerzyk , następnie wytnij 

narysowane koła. Z powstałych kół stwórz kompozycję i wklej do zeszytu. 

Poćwicz  korzystanie z telefonu i napisz wiadomości sms.  Skorzystajcie z telefonu mamy  wyślij do 

mnie wiadomość sms. Czekam niecierpliwie ( mój numer 609 370 331 ). 

 zajęcia rozwijające komunikowanie się  

 Wytnij z ulotek lub gazet różne kolorowe literki. Ułóż z nich następujące zdanie i wklej do zeszytu. 

Podkreśl literki „a” oraz „e”. 

Pracuję pilnie i sumiennie w domu. 

 

Klasa 4cu.u.  Wiktoria i Oskar  

funkcjonowanie osobiste i społeczne   

Poćwicz segregowanie .Wykorzystaj makaron różnego kształtu i posegregujcie do woreczków. Jeśli 

będzie to możliwe zrób zdjęcie efektu swojej pracy. 

Pamiętaj o przepisaniu każdego dnia do zeszytu dwóch zdań z wybranej książki. 

Pamiętaj utrwalać z pomocą dorosłego nazwy dni tygodni i pór roku. Każdego dnia zanotuj w zeszycie 

datę i narysuj co ciekawego robiłeś. 

 zajęcia rozwijające kreatywność  

Uczyliśmy się w szkole korzystać z programu Paint. Wykorzystaj go do narysowania takich figur 

geometrycznych jak : kwadrat , trójką i koło. Powierzchnię figur wypełnij wybranym przez siebie 

kolorem. Jeśli będzie to możliwe wydrukuj swoją pracę. 



Poćwicz obrysowywanie koła i wycinanie. Na kartach papieru obrysuj mały talerzyk , następnie wytnij 

narysowane koła. Z powstałych kół stwórz kompozycję i wklej do zeszytu. 

Poćwicz  korzystanie z telefonu i napisz wiadomości sms.  Skorzystajcie z telefonu mamy  wyślij do 

mnie wiadomość sms. Czekam niecierpliwie ( mój numer 609 370 331 ). 

 zajęcia rozwijające komunikowanie się  

 Wytnij z ulotek lub gazet różne kolorowe literki. Ułóż z nich następujące zdanie i wklej do zeszytu. 

Podkreśl literki „a” oraz „e”. 

Pracuję pilnie i sumiennie w domu. 

 

Klasa 5b u.u Krzysiu 

funkcjonowanie osobiste i społeczne   

Poćwicz segregowanie .Wykorzystaj makaron różnego kształtu i posegregujcie do woreczków. Jeśli 

będzie to możliwe zrób zdjęcie efektu swojej pracy. 

Pamiętaj o przepisaniu każdego dnia do zeszytu dwóch zdań z wybranej książki. 

Pamiętaj utrwalać z pomocą dorosłego nazwy dni tygodni i pór roku. Każdego dnia zanotuj w zeszycie 

datę i narysuj co ciekawego robiłeś. 

 zajęcia rozwijające kreatywność  

Uczyliśmy się w szkole korzystać z programu Paint. Wykorzystaj go do narysowania takich figur 

geometrycznych jak : kwadrat , trójką i koło. Powierzchnię figur wypełnij wybranym przez siebie 

kolorem. Jeśli będzie to możliwe wydrukuj swoją pracę. 

Poćwicz obrysowywanie koła i wycinanie. Na kartach papieru obrysuj mały talerzyk , następnie wytnij 

narysowane koła. Z powstałych kół stwórz kompozycję i wklej do zeszytu. 

Poćwicz  korzystanie z telefonu i napisz wiadomości sms.  Skorzystajcie z telefonu mamy  wyślij do 

mnie wiadomość sms. Czekam niecierpliwie ( mój numer 609 370 331 ). 

 zajęcia rozwijające komunikowanie się  

 Wytnij z ulotek lub gazet różne kolorowe literki. Ułóż z nich następujące zdanie i wklej do zeszytu. 

Podkreśl literki „a” oraz „e”. 

Pracuję pilnie i sumiennie w domu. 

 

 

 


